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 ية يش ميلا يَ أ هان ا

 لاَجْرَلو راجل صر اهيلع ُدِفَي ناك « الو يف ماظل نأ نون
 اح 1 ادني قام ص رامبل اانا 0

 نأ 0 8 نر ناك مر ؛ وقوالب ورحب 000
 . مُهْنِم كلذ ُديرُم تناك ملال ًانأل «ةميظعلا مهتيروطاومإ اوسع

 راثآ شنب ب دِهاشُت أ كك 0 كو يف هيَ نيامأ كارا

 0 ءالآ انك دَجوُي 0 0

 0 ار "نو ًاعاونأ كلاذك امور ان كر قلو . الأ ين ةئيدم دي تناك
 لاَ ال هوب ينل بلخلو بْن نم ريك ؛ ةيبتالل تا مهل اتناك
 «ينيتاللا ٍلْصَألا ىلع م ةَئيِرَحَلا _تاغُلل قبو .٠ و ىلإ اهئشَن



 ٌَميِدَقلا اموُز

 يقيل « يناموزل بتاكل ٌركَذَي
 ما

 ابابسأ
2 

 نا «

 لأ رهن ناكو .ًادج ًايحِص اهُعِقْوَم ناك كِلذلو لال
 لآ يحاوضلأ نم امور ىلإ
 ب داريتسأل تأ رهن اوم

 ناك ةئيدما قرم نأ

 يبحت ْثِيَح دما نمو «خَبلا مادختسأب حَمْسَت ْثْيحِب برق

 يف ايلاطيإو ءايلاطيإ ٍطَسَو يف ةنيدلأ تاكو . صار
 راب اك ك1 1 ناس

 وبي تاكو ءقاعُرلل ًاخاوكأ عسا ٍلالّكَآ ىلع ىلوألا ينابلا تناك

 توبي مويلا ىلإ ايلاطيإ يف لاي الو .ٍبَشَحَلآ
 08 9 ل

 دق « سوميرو سولومور اه
0 0 2 
 ايقش نإ ةروطسألا لوقتو .ةاعرلل اهلثم
 اًعّرش ْدَقَلَو . اهتعضراو اهتعر ةبئذ نإ لاقيو « نيماوت اناك . امور ةئيِدَم اسّسأ 2 و 2. 5 2 03106 00 031

 2 5:22 تعدم 2
 ةَروَف يفو هرم التتفأو . هيأ نم َراعَب ناك اهنم الك نكلو « ةنيدملا ءاني يف اعَم

0 00 َ 
 .هاخأ سولومور لتق بضغلا

 قئاقح ىلع اهْضْعَب ماق اير ةميدقلا امور َلْوَح ةَديِدَع ٌريطاسُأ َكلانُمو

 ليحل عْنُص ني ناك اهَرئاسأ َربَع «قتقاو
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 سويشاروه

 سيلا 0 : سويا الكي امور ٍةقّلعتلَأ ريطاسألا ص
 0 ل 2 0

 . . شعل 4 مهِقِيِدَص

 نامورلا َهلَرَت ىَتح يكسورتإلا شيَجلا َمَدَقَت نإ امو
 يعافد 000 1 7-0-2 يمل

 .داعتبالاب هْيقيِفَو سويشاروه

 0 يك هلا دادعأب 0 رتإلا ال

 مس

 0-0 ةرتالا نم



 اهخيرات لالخ ءادْغألا ّنِم ٍديِدَعلا تاوّرَِل ةَضْرع اهبْمشَو اموز تناك
 يف شيعي ناك يذلا « لْئَيِنَم ناك ءادعألا ِءالْوَه ربك مَ

 قوُي نأ َنوُد نكلو نامورلا ةحار

 َريبَخَو .ويبيش سوُيلْيوُب ىعدُي



 سوك اتاراك

 ةينابسأ يف اوُبراح لَم دم ناموُرأ اهضاخ يتلأ ٍبوُرُحلأ لالخ
 0 اذام ارقي نأ ناك مهراصتأ َدْعَبَو .لاغلأ ٍدالبو « ةيقيرأو
 نم العجي 0 رم ةاف .اهناكس نولماعُي فيكو « ناَدلبلآ وذهب

 لس بولاق اهُمُكْحَي ًاضرأ ٌةَيالولآ تناكو . ٍنياموُر ٍنْييال ةيقيرفأو اينابسأ
 و ناو مام ة ولأ نع ًالوكسس ىلاولأ ناك« امد
 . ماظنلاو نوُناقلا َنوُميقُي ركْسعلاو يلاولأ ناكو .٠ نيل
 .مألا دبل نم مُهَرَعَو نزل

 ل نيحلا كلذ ىَّنَحَو . .ًالهس ةيقيرفأو اينابسأب قلعت ا راش نكي لَ
 ةعزه دب ةَديِلَع نيم اوُلظَو ٠ أ ٍناَدْلُب مْكُح يف َنوُبَعْرَي : ناموا نك
 . مهدالب ِنوُوش ريغ يف ميبشنأ ل يف َنوُبْعْرَب ال لْعبنَم

 اثم قت تناك سوت بأ نم يشل ٍنْضْن د
 كلذ َلْبَك مهّنكلو «ندل ةماقإ دوب ناموا ناكو . نازل ءيِحَم
 . مهِقيرَط يف نوفَتَب َنيِذَلا ًءادغألا اوُمْرَي نأ يلع

 ما“ ةّنَس ةيناطيرت ورعب سوئدوالك ُوَاْمأل َرمَأ َنْيِح ءدْنَب اينو
 ةَديِنَع 0 ل ا هيلو ريِهاشُم ُدَحَأ موق «ٍدالبمْلل
 لْبق تاوّئَس رعت هدم
 بكرم يف يشك يف دي سوبدوالك وطار َرَمأ كانهو . وأو ُهتجْوَ
 0 ناك سوك اتراك نأ ١ ب غل لَو .هّيلَع راصتالاب ًالافتحأ ميِظَع
 دع و نسا 30 اكلم ناك دق , ؛ لكشل يبت ه

 لقب مني لَ وري يب سوبدوالك

1 
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 .اهتسارجلا دو ايف اوَُض وحل ىَلَع ًاعالق اوُماََأ تالاخأ
 0 ايناطيرب يف كا يذلأ عل روُسلا ناك َكِلُذ ىَلَع ِةَلِئْمَأل

 َ سونايردأ ر روطاربمألا

 0 ليئالزاكو ليساكوبتب

 سس نالت داليملل 1١8 ماعو ١" ص َس 0 5 نعل

 ةرشلا ةهجلأ ص كألا قتلا ا نيمألأ

 .راتمأ ل راتمأ كان ةضرعو هقتا روكا ؟ 2 م ع م

 .ًرثم م لع دش كانَ يلع نر

 3 عورشلا : جاربأو 0 ا را لوط م
 .روسلا ىلإ انضِح رشح نس ضيضأو « يأ ةطخلآ تدب ةَرشاَبُم 00 50 2 كراك سرد



 ا شرأأ
 «ايقيزفأ لاش اهُمّدَقم جاوي «ةَليوَط ٍةَمْرَجَك ةطبِرَحلا لَ ايلاطيإ وُدْبَ
 ىتات ٍلاج يذيب يناير اًهلوط ىلع ٠ ريوس وح اهالغأ سو
 موُقَي لاّشلأ 4 «ولالت وأ لابج ني لاَ اهيابرأ ' نالث ُداكيو . نيبأل

-_ 

 اذهو )1 ا ىناوملا نع

 ٌُهَماَنَط ةطنجلا تاكو 00 0 كمسلا نوُداطْصَي 1 ممن
 .َلّضَفملا "يباسألا 5200

 نأ ايلاطيإ ا يف 0 "نم ىَلَع 1 فيلاكُتلأ اجاب

 مهيد اه َنيِفتكُم ول نورد

 زب الأ ايلاطيإ "نم ٌريبك مسِق ناكو

 ا َنوُردَُي ناموُرلا ناكو .اهِتحَت نم ٌعراّرمْلو

 لمع همك لمْ عزا يفو . مجدئاصق يف ُْلَع اكد فيرا نوُبِحُي
 . اما ناموا بياني ناك قايحلا َنِم بولا اذهو ؛ يدي امدْحَتسُم «ًايساق

 لدم

06 
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 4 كم ف

 ةّينامورلا توبيبلا

 0 ا َذ
 ٍقّقشلا نم تاعوُمْجَم يف نوُميِقُي ءارَمفل اكو . ٍدِحاَو قباط 'نَع ُديَِي توي
 .«نرجلا» ىعذت

 ا أ 1 0
 مها َوهَو « (َوهَبلا١ ىلوالا ىعدت 5

 ةقزطو وتلا افرع : ةيسيئرلا فرغ موقت تناك لوح نيو ءوتتبا يف مس 5 2 2 ل 500
1 

 . قُل هليل هم ةَريَِص كرب بلا ِطَسَو فو . صاخلا ُبَتْكَملاو مَع

 نكته مَ داك ايزل ىَدْحإ ينو .ةَرسألا لحل يوري يقوُدْنُصو «٠ ٍةَريَِص
 ل 0 ل 000 ف أعم يل 00 دنع 0

 ٍتَناكو .ِديَِعلأ ملسقو ٠ . تلو «ةفيدَحلا تناك
 ار ليان ا 7



 امور يدم

 لال َنوُرمَطُمْل ُداَوْلا اهلإ َلَمَح ْنَأ ىلإ اموُر يف ة /
 .اهوُحَتَمَأ يتلا نادل َنِم

 نأ لاح « ياليملل ١4 هن ىئوتمللا» سطس لوألا روطارمألا 1 هل 7 00 71 5
 يروطاربمأل ةَمسصاع ودب اموُر َلَعْجَي

1 001 
 نم ةَعوْنْصُم ةَنيِدَم اموز َدَجَو « اروطاربمأ

 ًانب َلَمْكَأو «دباعملا سّطْسْعأ َدّيَس دَقل .رمْرَملا نم ةَيلَم 3 00 6 ا ا
 رار 2 62 0 00

 ٌرَصِبَق سويلوي هاذب دق ناك يذلا

 "نع الو ينابلك كلي ماَجْحُأ نع ٌةَروُص يطمن ال
 ( "تاماَحلا تناك « الكم



 اني

 ل ىتب انأب مُهتوُي اوُدَقَم "نم َناعأ 250

 6-0 ترق ل1 يزد ؛ قرأ دي زنق ناكل

 ذأ سل 0 ِهْيَلَع دطأ ثيَحِب ةماخفلا 5 يملا ل

 ديدخلأ َنوُر ٍرْضَق تاشهدمب ءاَرعفلا مِلَع يحك

 ياك اصرأ ل يكل ةئيدلأ ا
2 

 ب يقلي ذأ ني كة ال ذأ دوو



0 
 مويسولوكلا

 ىلإ ”يناموزل هَل ني "تق يتآ ينابلا من داو و مْ
 نب فرع ُهنكلو * «٠ سوفا َبقلَم» 'ينيقدلا همنا ناك .نآلا
 ا (مْخَض يأ «لاسولوك ل لاثمت بناج ىلإ 0 هنأ يكل

 ا ب لاَ ناك هلاك دْنِعو + ٍتاوّنَس َرْشَع بلل ءانب

 ٍتاّرَملا ىَدحِإ ينو . ةّينامورلا ٍاّيَحلا يف امهم رود مويسولوكلا بعل دقو 0 د1 ع 1
0 2 

 نوجرفتملا د َدهشو 2 ةّلِصاَوَتُم 0 1 هدم باعْنألا شونايارت روطاربمألا ماقأ

 .ِناوَيَح ١١560 و فايس ٠٠٠٠٠ 0 ٍباَعْلَأل ذه يف

 ينام مسلط ةداع مو اهتم و

 بأ لكم اشم فأني 1

 و را 0 ان َّ دفا "تول ناك دق

 مهن ظني ناكف نيفيا ةّيدوُبع يف مكي اذه

 . اًهتوُعراَصُي ينلأ دوُسألاو ا



 ٌريْكألا ْبَعلَملَ

 ” نامورلا ناك
 ( ”قابرم ماقُي ناك ْثْيَح َربكَألا ّبَعْلَم ْلَملأ

 كري امور ٍناكس دلك يأ صحف ىلا نيمو
 « نايزاَوتُم نابناج هَل ناكو ءقابسلل ةعئار َةَبْلَح ربك ألا بَعْلَملا ناك وم 35 ا

 .هيََط َدْنِع تابعا ُريِدَسَت دادج ُهْطَسَوَييَو + ِنييرِاد فضن ِناَهرَطَو
 007 كام 1 تاع

 . قابسلا نم عونأ ةّدِع ةمث ناكو ؛ تارود عبس

 َرَشَع انْثأ وأ ٠ ةيناهت
 وأ ٌةّئيم وأ ءداّيج ةعبزأ ه 0 0

 ٍةَراهَم ىلإ ْجاَحَن ْطَقَف ٍداّيج ٌةَعبْرَأ ولو اَهَرْجَي ٍةَبَرَع 2 كا هك سا فيعمل وع ساق دا ضع

 رك داش ىلع انو .مؤيا مقا قري وبال اهب هت ين لا هك
 : يلي ام تار يقئاس ٍدَحَأل

 لْيطْسإلا تاَبَرَع ىدُحإ قئاس « سيلك سوُيوبأ 3 قري انه»
 و ا 1 و ةنس 2١ رع

 د
 دوينامورلا اهاري

 درالا لوصفلا

 آب بَعلَملا يف اهب َنوُفوطَيو



 ملَعل ال َمَكَح دقو :ءذاتلا ةقيط "نو اموز نوجكحي نرذلا ناك
 يف نحل اوُنرو مهن نودي اوثاك» هيف نيك 0 اراك ينازأ

 رهقزأل اهدار : هدرا
 5 ا مث عب <

 ذأ مق
 اوُثاك َنْيِح ٌرثكأ الام َنوُعَمْجَي اوثاك ْدَقَق « كذاملأ رابك ء ءايِنَع م ا 0 0 سس . لصف 0 ةدلاو ناك اذإ ًدلّضْنُق
 . تايالولأ ٍِضعَبل ًاماكح اونوكيل ,جراخلأ ىلإ 0

 َنوُلتمُي زأ «نشحلو_ ءارمألاو لول َنولتمُي ًاضنأ دام ناكو
 نال َ 0 ٍبناجألا كوللأ أل تّضرع اذإف : اهرثسأب ٍتاعَمَتْجُم م
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 ٌةَرِطابَْ

 . امور ىَلَع اكلم حبي انأ دارأ ُهَنأ ٌَرَصْبَق سوُيلوُب ,عَرضم يف بل أ ناك

 ا ل ا
 َدِعاسُي نأ ٍدْرَق لك بجاو ْنِم نأ ىأر ْدََو ؛ َهيِه

 َحِحَّضل يجوع
 1 اند رقد 10 ارفق قام 5 ا
 يف َمَجَنَو .اهلك ناموزلا الل ءايِركو ٠ هلك بّصَقيآو ٠ اهلك هَل تاقاطلأ
 ًناكو - ْمُظَعملا يأ - سُطْسْعُأ ىعالب َحَبْصأد ًاضنأ هنآ َلَدَب دقو .كِلذ
 وْ يد ْبَرْقَأ كلذك ةقاخو ؛ َنوُرَكل ُهّبحَأو ٠ ًابئاد َلِمَع روُطاربمأ لو ل اع ا 000 ع

0 2 
 « ٌسطسغأ ضرعتو . خويشلا اس الو

 ذ ًبوُيحَم ٌروُطاربمألا ناك ام ًاردانو . ٌسْئاسدَو

 ةداعّسل نهي نأ عاطتنما ُهّنأ الإ -

 ةَرِطابألا ٍضْمَل ناك
 ِْجَفل لق ِهْوَت نم ضني ٠ * موُيسولوكْلا ىَب يذلا ٠ نايئابسف ُروُطاربمألآ

2 2 

 ٍتارَماَوُم ىلإ «ةفالسأ ضر

 هال ا 1 1
 ناك ْدَقَف : ٍبأَدَو دجب اوُلِمَع مهنأل ةعيساو

 .رهملا

 . ةظهابلا ِهتَرانَج ٍتاَقَمَت "نِم ُهَعاَر ام ىَلَع - نايئابسف

 َرْوَد ًالَثَمُم - حَتْحَيَو ءاريخاس هئاراشإو ةَبطخ ُدََُي ِهتراَتَج يف فَقَو نيج .٠ ل هاواي

 َدْعَب «نايتيموذ ةفاضأ موُيسوُنوُكلا نم عبارلا َقبَطلأ ٠



 ءق2 3
 و هئارث نم مغرلا ىلعو . ىرخأ 3



4 

 ءايَغ ًالْجَر ناكو . موُيسوُلوُكلا ءانب َدْيمب اموُز 3
 هدئاصق ىَدْحِإ ينو را

1 
 2 و ارار

 ِدَحأ ناسلب حّرْشَي

 نأ ُديِرُي ناك اذامل ِء يف ًءاج ام ٍضضْْبِل 5
 ردع

 : يح 1 انل مدقت يهو « ةَديِصقلا

50 
 ىقبا نأ ينو يف سيل ريم انأ»

 را اا 0: م

 ربي سل ال لا عم

 ا ومشلا تاعّمَجُم حولت ىلع

 رِخآ ل
 # ه * هر 2070
 امو ءابأ أ يف م ذأ يلع نأل ؛ ءآلتل من نأ يعن يف سب

 أ نأ ىلإ رورلأ ٌةكَرَح ٍنرطضت ثيَح

 لل يعكف
 مهضخَب يمِدْضَي ؛ سلتأ ا

 ىلإ ٌ,جاهأس اذهلو .ًايقف ُهْرَمَأ ناك ام اذإ قاطُت ال اموُر يف ةايحأ نإ

 .ءايلاطيإ ٍبوُنَج يف ةليملبا ةَرِغَّصلآ ةّيقيرغإلا ٍندُملا ىدحإ
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 .ةرسألا ةئامِج ىلع ٌرهْنت ينك هلال يهو - + 0

 اوثاك َكِلْذَك رميت ري ريش ؛ بألا ُلْئِم - نيامألا ُةَهِك-
 هرم

 ةهلإ ءساتيييو ٠ العلا هيلا ف لم - ءايشألا

 قانا لإ ايدك «وبجاول
 رطابألا نأ ًادئاس ُداقتيْعالا ناك - ةهِلكأ ٌةَرِطابألَأ - ه

 ميرابتعأي ٠ ةتاومألاو ءايْحَألا «ٍةَرطابألا ميِبَج ارد كِلذلو اخ رو
 .ممَسأ َكِيَدَك اوُدَبَعَو « ةحلا

 لكن نيب 0

 كا دو نكح دق ةلألا نأ مشل

 .وّلَع ضل دَحُأ ”عيتني مل ًالذح اب ًاينخ ل



 ناك تير

 هن لإ ا . ناك نأ 5 د
 سارتيم» : اذكه لكي

 د ٌسارتي داع تاكو

 وتس تاذ «ةَمِيْعُم ة ٍَريِجَص فوهك هش ودب

 عم ودبي سيئواك اهدحأ 0 « نالاثمت

 ضر أ 0 0س العشم ًالياح سيتابوُتواك لاثمت هللا دال

 00 كر نو . اهني

 نادل

 - جدد س مل -
 ا اد ا



 نوح

 ىلع ايو لأ دَ سوذوكيس وُ سويا 8ك
 + اهيف ُلوَُي هلكاشُم ىدْحإ َلْوَح روطاربمألا ىلإ ٍةَلاسرِب

 سيفي رطارسأل ىلإ ينبلب نِم»
 مهرس وما

 قلعت رمألا

 مهب مَتْضَأ اذام الو ٠ مُهَتبقاعُم ْنِكْمُي

 1 يح اذإ : : نآلأ كهف ام كبل
 اذإف ؛ ًاَقَح وكلا اك 0 0 هدا نيم مهراتعابو
 نو يبن اوس ما تلا

 ذي ن امأو « امو يف كب مهب

 كلان ا

 هر شا نراعتب ل نويفشللا ال 2 حيسلأ

 هك َنينيم ذْنُم ىراصت اوئاك نيذلا ضب وفي
 , ئاك هنأ رش 7 ره ولع 0

10 
 َنِم ٌُديِدَعلا كانهف ةريطخ ةلِكْشُم وِذه نآل روت أ كإ

 . «قريرشلا ىو وذهب مهلك اوي فايزألاو ىرثقو ندا يف نمحيسلأ



 امص يل اذه هركلو ٠ تانارخلاب نر اوناك ناو نإ لاقي
 وَ اراك يأ تاراهلأ 5 ةليلس 1 دك اق مهلا لاقي نأ لما 1

 تبل َنوُلمتبو «اهخارُص ىلإ نوغْضُيو ويطل ناري
 ُهلمْفَت ام اََريِل كِلذدَك تاناوّيحلا وبقي اوثاكو .اهماعَط اهب لون يتلأ
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 ةَديَس َّلَعَجَي نأ سولوغير دارأ 1

 ده ىلإ َلِصَي كلو . نا

6 2 
 .ررخت ةبسأ لق ف الأ بَدَف 00 2



 ةَديِصَق ٠ لا ص يف 07 يذل 0 ين رعاشلا بنك

 آه ل دل 000 اكو يل لامك لإ
 : لاق ام 0 اذهو نا 0 ا نم َ يأ ُك

 20 0 بلص رمْرَمل

 نوثاقلأ لاجَم يف نازل نب لأ درا

 ام نيكل ب ا كد

 مهوعد . . ملاعلأ نع 0 نأ :اذه َرْه ءُّاَتَح ًايناموز

 أ ٠ مها يف مال مو ؛ مكي
 نم مقؤبرنك مهن نم واني اوعمفأ نكلو

 نيرشلا ٍ مالّسلأ ةّماقإ ط 3

 اور ناكني نيِحو

 0 ما
 ا

0 1 

 1 امور يف ميقَأ يذلآ سوبتي سَ
 نيذقلا_ىَلَع هئالبتسأو

 (( الآ.
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 سوئبوديجوك سوُيدْالُك سوُيزابيِط

 لع مهنزيقمب دولاب اونوكَ هل ثبحب «٠ ةَميِطَع ةيروطارمأ ناموزلا ءاقأ
 واول ىناك يل وتلا وتوت انأ مولع ناك اذهلر ٠ مورشلأب اهدكُح

 اهدا
0 0 ٍِ 1 

 ناكو « سوئيوديجوك سويدوالك سويزابيط نامورلا اودعاس نّمِم ناكو

 0 'َ 8 5 مه مار ولا ّ 2 0

 يناثلا يلاولاو كِلَملا ِرْمأب بعمل ديشو ٠ سونيتئدوب نب سنميلك ضرألا م

 ١. سونبوديجوك سويدوالك سوئرابيِط ايناطيرب يف
3 1 0 

 ةّييدجلا سويدوالك ٌروطاربمألا ُهَحَنَم « ًايِرَبرَب سونبوديجوك ناك
0 2 3 

 . اكلم ةوبَصْنَو « نامورلل َلِمَعَف . ةّينامورلا
4 0 

 « ةيالولل ايناث ايلاو بصن دق سونبوديجوك سويدوالك سوُيزابيِط ناك
 ل :

 مْكُح ىلع ناموا َناعأ يذلأ « اًيِرغ

 .كِلذَك َسوُدوُريِم ناموزلا ًافاك دَقَو ٠ َنيِطَلف

 ديور هل © علار يامور رطق اياقب دجوت «رتسشياش برق « نزويشيف يف
000 0 20 5 2 0 

 اذه اوُدّيش َتامورلأ



 148م

 َنوُطاَومكو دي
 سوُياغ يناموزلا ير رنلك تك أ وأ ءامسأ قال ينمو ٍنِطاوُمْلِب ناك

 مَآ ُهَل ناكف « ادْبَع سوك اترابس ناكو . نا صوُينون سيار سوُيِفْلِس

 كالا اذإو , ؛تالَجَع نود د 0 0

 هم نيبال ِ ةسايلو ءررلشل نم يف

 1 لش



 .ملاعلا ٌةَداَس

 « ماعلا يف ماس َنوُدَطَرُي 5 و / واكو نور
 را رة رطارمألا ىف لود ىَلَع ىرخألا 0

 هاي رثَأ يلاولو يبسايسلا ٠ ينيب ناكذا رت
 م 0

 ا لحنك

 دق : ورعش يي سياف نار

 .٠ . يق لمع وأ ءانب يأ ني رك كا
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 عع
 هجرت ليسا

 رْضِم : ىَربكلا تاراضحلا - ىو رك كّراد ناجح ١

 نانويلا : ىَرْبَكلا تاراضحلا - ١١ راو كرام

 ليغنتنت سنرولف - ١ توكس نيتاكلا - م
 لْعَبينَم ١١ نويلوبان - 4

 و 3 6-0 ا 22

 : ئّريكلا تاراضحلا - ١ ةميدقلا رصمو ارتابويلك - هز

 زجنكياغلا رثكيد زلزاشُت -
0 5 : 000 
 امور : ىربكلا تاراضحلا - 86 راك فر 7

 تيرك : ىرْبُكل تاراضحلا- ٠١ رم ربكألا ردنكمإلا - مرم
 3 ع

 5ورأو5 561/ةيوطأع

 اًناولال َواَسَتت باتك ٠١" نم'تكان آلا ةّبرعلا درييديل ةلساِس يف
 : ثم اهب ٌصاخما ناّيسبلابلطأ . راّمعألا فيتخ ثبات تاكتوضَوملا نم

 توريج - علّم ضار ةعاس - نانتبل ةّبتككم


